ארגונים ועמותות
?!
למה שלא תהיו חלק מהשינוי

מוגבלות מגדילים את ההון האנושי
שארגונים המפעילים מתנדבים עם
ממחקרים עולה
נים לוקחים חלק בעשייה .קליטת
אנשים בעלי יכולות וכישורים מגוו
בארגונם ,בכך ש
גבי שונות בתוך הארגון ומחוצה לו.
ובילה לשינוי תפיסות וסטיגמות ל
מתנדבים עם מוגבלות מ
1
ארגון מקצועי ,אתי ויצירתי יותר.
מתנדבים עם מוגבלות ,מתפקד כ
ארגון המפעיל

קול קורא

לקליטת בני נוער עם מוגבלות
להתנדבות משמעותית
בעמותות וארגונים

מערך תמיכה לארגונים שייבחרו :

נחים מקצועיים עד ספטמבר 2019
מ

1.1ליווי והכשרה על ידי
עם המתנדבים ועם הצוות הקיים
2.2כלים לעבודה
הנגשות והכשרות עד לסכום של
3.3תמיכה כספית להתאמות,
 ₪ 25לכל תוכנית הזוכה במענק.
,000
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יונים להגשה:
קריטר

פריסה ארצית
הארגון פועל ב
1.1
מוקדי פעילות).
פחות חמישה
(ל
תנאי הסף של
הארגון עומד ב
2.2
משרד החינוך.
ל ההסדרה של
נוה

סוגי ההצעות שניתן להגיש:
1.1פיילוט לקליטת בני נוער עם מוגבלות במערך מתנדבים חדש בארגון.
2.2תהליך יצירת הנגשות והתאמות לבני נוער עם מוגבלות בתוך מערך
המתנדבים הקיים בארגון.
סעיף

פירוט

ניקוד

תוכן ההצעה
והתכנותה

התאמה לבני נוער עם מוגבלות ,מגוון
תפקידים משמעותיים ,פעילות משותפת של
בני נוער עם וללא מוגבלות .התכנותה של
ההצעה לשנים הבאות ויצירת מודל שמתאים
לשכפול במקומות נוספים.

40%

מוקדי פעילות

היקף הפעילות של הארגון בפריסה ארצית
(כאשר יש יותר מחמישה מוקדים).

20%

גורם קולט
מתנדבים

קליטה ,הנחייה וליווי של המתנדבים למשך
תקופת ההתנדבות .תקן של רכז מתנדבים.

15%

התרשמות
הועדה

יצירתיות וחדשנות ,חיבור לקהילה ,עידוד
לאקטיביזם של בני הנוער.

25%

לוח זמנים:

ניתן להגיש עד ה | 7.5.19 -יום ג' | עד השעה 22:00
קובץ שאלות ותשובות

הגשת ההצעה

לקריאה נוספת עלינו:

מקדמת מעורבות חברתית והתנדבות
תכנית "לשם שינוי"
של נוער עם מוגבלות ,בדגש על מיצוי
משמעותית
לצרכיהם ,תוך שינוי עמדות בחברה.
חוזקותיהם והתאמה
ליישום מיטבי של תכנית 'התפתחות
התוכנית פועלת
חברתית' של משרד החינוך בקרב בני
אישית ומעורבות
נוער עם מוגבלות.
צורף סרטון)
עם הכלים

המתאימים כולם יכולים לתרום (מ

נוספות ,שאינן מופיעות בקובץ,

במידה ומתעוררות שאלות
נשמח לעמוד לרשותכם/ן:
leshemshinui@israelelwyn.org.
il

